
 

 

A° 2017 N° 54 
 

 

 

 

PUBLICATIEBLAD 
 

 

MINISTERIËLE REGELING MET ALGEMENE WERKING van de 22ste juni 2017 ter 
uitvoering van artikel 12, tweede lid, van het Landsbesluit bekostiging onderwijs1 
(Ministeriële regeling model opgave leerlingen) 
 
               ____________ 
  

De Minister van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport,  
 
 

 Overwegende: 
 
dat het wenselijk is om de gegevens betreffende het aantal leerlingen op de van 
overheidswege bekostigde scholen en opleidingen voor openbaar en bijzonder 
onderwijs, conform een uniform digitaal model te ontvangen; 
 
dat het model in het bijzonder de mogelijkheid tot specificatie van het aantal leerlingen 
naar school en opleiding conform de toestand op respectievelijk 1 september, 1 
december, 1 maart en 1 juni moet bieden; 
 

 
Gelet op: 

 
Artikel 12, tweede lid, van het Landsbesluit bekostiging onderwijs;  

 
 

Heeft besloten: 
 

Artikel 1 
 

Het model van de opgave, bedoeld in artikel 12, tweede lid, van het Landsbesluit 
bekostiging onderwijs en de handleiding, wordt vastgesteld conform de bijlage bij deze 
ministeriële regeling met algemene werking. 

 
Artikel 2 

 
Het model dient digitaal te worden ingevuld en ingediend bij de Uitvoeringsorganisatie 
Onderwijs en Wetenschap en bij de Inspectie van Onderwijs.
  

 
                     
1P.B. 2014, no. 105 
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Artikel 3 
 

1. Deze ministeriële regeling met algemene werking treedt in werking met ingang 1 
augustus 2017.  

2. Het concept model ‘Namenlijst leerlingen‘ en het concept model ‘Gegevens naar de 
toestand’ zijn met ingang van de inwerkingtreding van deze ministeriële regeling met 
algemene werking niet meer van toepassing.  

 
Artikel 4 

 
Deze regeling wordt aangehaald als: Ministeriële regeling model opgave leerlingen.  

 
 

Gegeven te Willemstad, 22 juni 2017 
De Minister van Onderwijs, 
Wetenschap, Cultuur en Sport, 

     M. M. ALCALA-WALLÉ 
 
 
 
 

 
Uitgegeven de 30ste juni 2017 
De Minister van Algemene Zaken, 

E. P. RHUGGENAATH 
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Bijlage behorende bij artikel 1 van de Ministeriële regeling model opgave leerlingen 
 

Model opgave leerlingen 

Nr.  
Schoolbestnr.  
Schoolbestuur  
Schoolnr.  
Schoolnaam  
Peildatum  
IDnr.  
Naam  
Voornaam  
Sexe  
Geboortedatum  
Geboorteplaats  
Geboorteland  
Adres  
Schooljaar  
Klas  
Leerjaar  
Onderwijssoort   
Onderwijsniveau  
Onderwijsrichting  
Programma  
Ingeschreven  

Uitgeschreven  
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HANDLEIDING behorende bij het model opgave leerlingen 
 

VELD OMSCHRIJVING 

Nr. Niet invullen 

Schoolbestnr. Niet invullen 

Schoolbestuur De afkorting van het schoolbestuur invullen: DOS, RKCSB, VPCO, 
SCONS, SOZDA, FSHP, EBG 

Schoolnr. Niet invullen 

Schoolnaam De naam waaronder de school bekend staat 

Peildatum Dient compleet te worden ingevuld in de format yyyymmdd; de peildata 
zij 1 sept, 1 dec, 1 mrt en 1 juni. Dus de peildatum 1 mrt 2016, wordt 
20160301. 

IDnr. Dient compleet te worden ingevuld in de format yyyymmddnn. y=jaar; 
m=maand; d=dag; n=nummer. Dus 2006030116 en niet 06030116. 

Naam Achternaam 

Voornaam Voornamen invullen 

 Sexe “man” of “vrouw”; invullen; dit dient compleet ingevuld te worden; geen 
afk. 

Geboortedatum Invulformat yyyymmddnn @ y=jaar; m=maand; d=dag 

Geboorteplaats De plaats van geboorte. Het is meestal een stad. Bijvoorbeeld Den Haag, 
Bogotá, Amsterdam, Santo Domingo. Voor de Nederlandse Antillen is 
het een eiland bijv. Curaçao. Voor land Curaçao kunt u Willemstad 
invullen. 
Het dient voluit te worden geschreven. 

Geboorteland Het land van geboorte. Bijv.: Nederland, Nederlandse Antillen, Curaçao, 
Dominicaanse Republiek. Het dient voluit te worden geschreven. Let wel 
een leerling geboren op Curaçao in de Ned. Ant. à geboorteplaats: 
Curaçao à geboorteland: Nederlandse Antillen; Let wel een leerkracht 
geboren op Curaçao als autonoom land: à geboorteplaats: Willemstad à 
geboorteland: Curaçao; Een dominicaan geboorteplaats wordt in stad in 
het land bijv.: Santo Domingo à geboorteland: Dominicaanse Republiek 

Adres Adres invullen; straatnaam en huisnummer 
Schooljaar Invullen format yyyy-yyyy; bijvoorbeeld 2015-2016 of 2016-2017. 

Klas De klas invullen 

Leerjaar Het leerjaar aangeven. Groep 1 FO eerste cyclus is leerjaar 1, Groep 8 FO 
is leerjaar 8, de Basisvorming bestaat uit leerjaar 9 en 10. 
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Onderwijssoort Hierin kunt u vullen: FO; SO; VSBO; HAVO/VWO; SBO 

Onderwijsniveau Dit kunt u vullen aan de hand van het onderwijssoort: Bij FO, eerste 
cyclus of tweede cyclus; 
Bij FSO, MLK of ZMLK of LOM of ZMOK of MYTHYL of MOK of 
D/SH/ESM of VSO (Voortgezet Marieta Alberto) 
Bij VSBO, basisvorming of TKL of PKL of PBL of AGO; Bij HAVO/VWO, 
basisvorming of HAVO of VWO; 
Bij SBO, niveau 1 of niveau 2 of niveau 3 of niveau 4 

 onderwijsrichting Dit kunt u vullen a.d.h.v. het onderwijssoort en het onderwijsniveau: 

 Bij FO>NIETS INVULLEN; 
 Bij SO >NIETS INVULLEN; 

 Bij VSBO/basisvorming >NIETS INVULLEN; 

 Bij VSBO/AGO>NIETS INVULLEN; 

 Bij VSBO/TKL of VSBO/PKL of VSBO/PBL>Z&W of ECO of TEC; 
 Bij HAVO/VWO / basisvorming >NIETS INVULLEN; 

 Bij HAVO/VWO / HAVO of Bij HAVO/VWO / VWO>PVJ of EM of CM 
of  NG of NT; 

 Bij SBO/niveau1 of SBO/niveau2 of SBO/niveau3 of 
 SBO/niveau4>Z&W of ECO of TEC 
Programma Bij de SBO-opleidingen bestaan er verschillende programma’s. Die kunt 

u invullen, hierbij dient de complete naam te worden ingevuld. 

Ingeschreven 
 

Invulformat yyyymmddnn @ y=jaar; m=maand; d=dag  

Uitgeschreven Invulformat yyyymmddnn @ y=jaar; m=maand; d=dag 
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Nota van toelichting behorende bij de Ministeriële regeling model opgave leerlingen 
 
1. Algemeen. 

 

In artikel 12, eerste lid, van het Landsbesluit bekostiging onderwijs is bepaald dat het bevoegd 
gezag telkens opgave doet van het aantal leerlingen per school of opleiding dat is ingeschreven 
op respectievelijk 1 september, 1 december, 1 maart en 1 juni. 
 
Vervolgens is in artikel 12, tweede lid, bepaald dat deze opgave uiterlijk de 15e van de 
desbetreffende maand dient te worden ingediend volgens een bij ministeriële regeling met 
algemene werking vastgesteld model. 
 
Het model opgave leerlingen dient digitaal te worden ingevuld en ingediend conform de 
handleiding bij het model en dient te worden ingediend bij de Uitvoeringsorganisatie Onderwijs 
en Wetenschap (UOW) en bij de Inspectie van Onderwijs.  
 

Voor de duidelijkheid wordt vermeld dat het concept model waarmee de maandelijkse absentie 
van leerlingen dient te worden aangeleverd van kracht blijft.  
 
2. Artikelsgewijze toelichting 

 

Artikel 3 

Artikel 3 voorziet in de inwerkingtreding per augustus 2017, waarbij de voorheen gehanteerde 
concept modellen ‘Namenlijst leerlingen‘ (model 4) en ‘Gegevens naar de toestand’ (toestand 
formulier) komen te vervallen. 
 

3. Financiële gevolgen 

 

De invoering van het model opgave leerlingen heeft geen financiële gevolgen. 
 
 

De Minister van Onderwijs,  
Wetenschap, Cultuur en Sport, 
     M. M. ALCALA-WALLÉ 

 
 
 
 


